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EHT* N ich t ze itgerech te  A bbestellung unseres O rgans verpflichtet zum W elterbezug.

(Sfpcröiito in bcn £d)u lcn  beg saargebicte* .
fRegierunggfommiifion bc« SaargebieteS 
Abteilung für ftultuŝ unb Unterricht

3 . fßr. 11-990/27.
Saarbtücfen, ben 18. 3uli 1927.

Wir genehmigen, baß an ben höheren unb mitt
leren ©chulen Sfperanto alŝ roablfrete« Unterrichte 
fach eingeführt roirb. Wo geeignete üehrcr tror- 
hattbeit finb, fann bie Einführung noch im laufen* 
ben ©chuljahre erfolgen. S« märe ein gabreSfurs 
mit groei Wochenftunben in einer ftlafie ber SRittel* 
ftufe (etroa Unterfefunba) oorgufeben. gür fpäter 
ift ein AuSbilbungSfur« für üebrec beabfichtigt.

geg. Dr. Solling.
An bie Herren $>ireftoren ber höheren Schulen; 
bie Herren fReftoren bet SRittelfcfculen, unb an bie 

Sperren '-Borfi&enten ber Schulausichüffe.

(Sfperanto im S e lltb c a tc r  ^ a r i*  1928.
'Der Sßorfi&enbe ber intern. Union ber ©ii&ner» 

angehörigen ©uftao SRicfelt gab in einem Schreiben 
an ben S.-Weltfongreff in Rangig befannt, baff 
über feinen 5)orfchlag ber Direftor be« Welttheater« 
girmiit ©emier gugeflimmt hat, anläßlich ber 1928 
in s!$ariŝ ftattfinbenben Welttheater-gefifpiele em 
flafftfche« ober moberne« Stücf oon Schaufpielern 
oerfchicbenfier Nationen in Sfperanto aufgu» 
führen, ©erntet — fo mitb mitgeteilt — ift oon 
ber gbee gang entgücft. $ie Anregungen gu bieier 
bebeutfamen Aufführung mürben Don ber $ortrage= 
fünftierin grau Sbitf) &ernftabt -l/ttingen unb 
5>ireftor glattauer * 93erlin gegeben.

Aus aller SUelt.
fRabio-Sürtd) hat nun auch mit Sfp.Senbungen 

begonnen, geben greitag 19 50 h.
$>te fRabioftation 4 QG, SStiŝbane, Cueene- 

lanb, Auftralien, ha* nun ebenfalls Sfperanto in 
ihr Programm aufgenommen. Sorerft erfolgen 
6 S3or träge in Sfperanto, ein Sfp »kur« foD folgen.

2$on ber mächtigen Station 2 YA, Wellington, 
fßeu-Seelanb, Auftralien, roirb etn Efp.-kur* in 
20 üeftionen geferbet. (Suda Kruco-Melbourne.)

3)ie fßoftoerroaltung ber Sorojetregierung hat 
anläßlich be« Sfp • 3ubiläumSlorgteffes in lattgig 
eigene SJriefmarfen mit bem ©ilbni« 5)r. ganten« 
hofS, best Srbenfer« ber Weltl)ilfSfprache Siperanto, 
herausgegeben.

Att ber fßharmageutifchen gafultat ber Uni* 
oerfität Üofio roirb Sfperanto gelehrt. HOO .frörer.

(Eap. en Nipponlando-Tokio.)
Sin ©eroerffchafteführer über S .: „SRefjrt Suer 

JRiiftgeug gut gitprung beS intern, kämpfe? burdp 
$$erbefferung ber kenntniffe über bie fogialen 93e* 
bingungen, roibmet Such uuermüblid) Surett Drgani* 
fationen, aber lernt auch Sfperanto unb förbert 
ben ©ebrauch biefer §tlf*fprathe"

Aathand
Sotf. b. iranŝportarbeiter-gnternationale.

Der intern. ©eroerffchaftsfongreß ifPari«, 1 .—6 . 
Augufi) h°t ben SBefchlufj gefaßt, ben gnt ©eroerf* 
fchaftebunb gu erfuchen, baß er burep eine eigene 
ftommiffion eine Snguete barüber oeranpalte, in* 
roiefern bie iöetroenbutig be« Sfperanto in ber im. 
iactgeroerffchaftlichen 5Jeroegung möglich unb rofitt* 
iefaensroert ift. $)er Bericht hierüber roäre im gahre 
1928 gu ocröffentlichen, bamit ber nächfte kongrefc 
eoentueŭ bie nötigen Vorbereitungen gut Einfüh
rung be« Sfperanto oeranlaffen fönne.

gm Nahmen bes XIII. intern. Stenographen* 
ftonareffe« in Trüffel (4. bi« 8 . Auguft) fant) bie 
©encraloerfammlung ber gntern. ^Bereinigung ber 
Efperanto-Stenograohiften ftatt. gn ber gleichgeitig 
oom kgl. 33elgifchen Stenographie-gnflitöt oeran- 
üalteten AuefteDung erhielt bie gnt. herein, b. 
Sfp-Stenographiften bie ©olbene iRebaide. 3m 
Wettfehreiben ber Siperanto-Stenographiften erhielt 
t>err i)enbriof mit 140 Silben (Spftem ©roote) 
ben erften ißreiS.

(Int. Stenografiito, Isey, Frankreich.)
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Nia Jubilea Kongreso.
(Fino.)

III. Somera Universitato.
La belega aŭlo en la T e k n i k a Alt- 

lernejo estis inda kadro por la mal- 
fermo de S. U. (29. julio, je la 10 a).

Post salutaj vortoj de prez. A e i t  er
mann ekparolis la prorektoro de la 
Teknika Altlernejo prof. Kloeppel, es- 
primante sian ĝojon pri la granda frek- 
vento, kiu antaüvidigas bonegan suk- 
ceson de la tuta aranĝo. „Per subigo 
de la aero helpe de Radio kaj fiug- 
maSinoj distancoj teknike ne plu ek- 
zistas. Se E. sukcesus venki ankaü la 
barojn al interna kompreniĝo inter la 
homoj, tio estos certe eksterordinara 
progreso por la tuta homaro.“ S-ro 
Kreuz esp.-igis la paroladon.

Sekr. reg.-kons. prof. d-ro Schmidt* 
Potsdam (Universitato de Berlin) pro 
ĉeesto de gastoj diris germane, ke 
Zamenbof ekkonis, ke la kreo de radik- 
aro kaj gramatiko ne estas jam lingvo 
preta kaj vivanta. Tia ĝi estiĝu per 
praktika uzado kaj evoluo de la litera- 
turo. Poste la parolanto priparolis la 
prezentadon de Ifigenio (Dresden 11K)8), 
por pruvi kiel ĝuste en tio montriĝis, 
ke per Esperanto povas esprimiĝi ankaü 
plej profundaj homaj sentoj. La impona 
impreso, kiun ricevis la reprezentantoj 
de 34 nacioj de tiu majstroverko, pli 
valoras ol ĉiuj duboj, kiujn esprimis 
kelkaj kontraü la tradukebleco de Goethe 
en artefaritan lingvon. „ Al Zamenbof la 
tuta homaro iam starigos templojn!“

Sekvis jeuaj prelegoj:
Poŝtkons. Behrendt (Poŝtministerio 

Berlin) pri „Longdistancaj kabloj, iha 
teknika fundamento kaj intern, valoro 
ekonomia“. Li klarigas la maloportun- 
ajojn, kiuj devenas el la fakto, ke super- 
teraj linioj estas elmetataj al multaj 
pertuboj. La invento de Pupin ebligis 
pligrandigi la distancon de telefona inter- 
komprenebleco, sed tiaj superteraj linioj 
estas speciale sentemaj kontraü izolado. 
Teknikaj konsideroj devigis al ekuzo de 
kablo, kiu naskis aliajn malfacilajoju. 
La preleganto klarigis la rimedojn, por

s #

forigi tiujn, kaj montris kelkajn lum- 
bildojn por ilustri la necesan ekuzon de 
kablo anstataü supertera linio.

I)-ro Vogt (Stuttgart) pri „Unuecigo 
de la monsistemoj“ klarigas la teorion 
pri enkonduko de papermonsistemo, kiu 
estu bazota sur la posedajoj de la tuta 
popolo, inkluzive tiuj de 1’ ŝtato, kaj 
estu garantiota de la lasta mem. Tre 
grava estas por tio la kultura situ- 
acio de 1’ koncerna popolo, ĝia labor- 
emo kaj vivenergio. Li skizas vicon da 
fundamentaj principoj, laü kiuj tiasistemo 
estu konstruota kaj mencias kiel unuan, 
ke papermono nur estu eldonota de 1’ ŝtato 
mem kaj nur kontraü plenvaloraj ekvi- 
valentoj en formo de varoj, servoj ktp.

30. j u l i o :
Sekr. reg.-kons.prof. d-ro Schm id i- 

Potsdam en sia temo „Unuecigo kaj 
normigo de termagneta scienco“ pripa
rolis la unuajn observojn pri termagnet- 
ismo elirante de la fundamenta libro de 
1’ angla kuracisto Gilbert, kiu konkludis 
laü la observoj de deklinacio kaj inkli- 
nacio, ke la tero mem estas granda 
magneto. La preleganto raportas poste 
pri la mezurmetodoj por la magnetaj 
fortoj, nome per osciladoj de magnetetoj, 
kaj montras, ke oni per tio povas kom- 
pari la fortojn en diversaj lokoj de la 
mondo, kiom longe tiuj ĉi helpmagnetoj 
restas senŝanĝaj. Do, ĉar tio ne okazas 
daüre, ekestis la problemo, sendepen- 
digi sin de ĉi tiuj ŝanĝoj.

Poŝtkons. Behrendt en la dua pre- 
lego traktis la intern, ekonomian valoron 
de longdistancaj kabloj. Tiuj ĉi faciligas 
interkomunikiĝon de lando al iando; la 
fabrikanto sekve povas havigi krudma- 
terialon el tiu loko kaj je tiu tempo, 
kiam la aĉeto estas plej oportuna. Fa- 
brikado povas esti instalata tie, kie krud- 
materialo estas havebla. Malplikosta fa- 
brikado malplikostigas la pretajn ob- 
jektojn, sekve komercado plivigliĝas pro 
pli granda konsumo. — La longdistancaj 
kabloj kune kun Radio ebligas parto- 
prenon en kunvenoj, kiuj okazas en di
versaj lokoj; ĉar per lautparoliloj oni 
povas atingi la ĉeestantaron en salon
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ego, longdistancaj kabioj permesas 
interligi la salonojn, do la aüskultantaro 
kreskas ĝis senfino.

I)-ro Vogt (2. prel.) montras vojon 
pri internacia Clearing, kiu samtempe 
funkciu por la distribuado de la monsumoj, 
kiuj estas nebezonataj en kelkaj landoj 
kaj bezonataj en aliaj.

1. a ü g u s to :
Sekr.reg.-kons.prof.d-ro Schmidt

(2. prel.) klarigas en matematika formo 
precipe la metodon de Gauss por la 
solvo de ĉi tiu problemo; metodo ĝis 
nun generale aplikata. Li plue montras, 
ke Gauss plivastigis la fundamentan 
penson al ĉiuj fizikaj mezuroj kaj per 
tio estiĝis la kreinto de la absolutaj 
mezuraj unuoj, kio estas la unua kaj 
certe plej bona ekzemplo de „Unuecigo“.

U ro Odo ßujwid, iama rektoro 
kaj prof. de la .Jagellona Univers. 
Krakow, prelegas pri „Unuecigo en 
kampo de higieno kaj profilakto“. Estas 
kelkaj malsanoj. kiujn ĉiuj nacioj kaj 
societoj devas kune kaj komune kon- 
traübatali. Tuberkulozo, seksaj malsanoj, 
malsanoj de infanoj arte nutritaj, epi- 
demioj, kiel tifo,holero, pesto ktp. Krome 
estas menciindaj malario, flava febro, 
kelkaj tropikaj malsanoj, kiel ekz. anki- 
lostomiaso. Kvar kvinonoj de la homoj 
en tropikaj zonoj suferas je ĉi tiu mal- 
sano kaj pro tio ne povas labori. Oni 
povas diri, ke la kulturo kaj civilizacio 
de Eüropo estas tiel alta, ĉar öi tiu 
malsano en Eüropo ne ekzistas kaj nur 
pro tio, ĉar la verrao, kiu kaüzas la 
malsanon, ne postdaüras froston. — Ligo 
de Nacioj penas fari unuecigon en la 
kontraübatalado de 6i tiuj malsanoj, kreis 
pro tio apartan „Sekcion sanigan“ kaj 
instalas ŝtatajn higienajn centrojn kun 
liigienaj institutoj, kiel en Warszawa, 
Zagreb ktp. En ĉi tiuj institutoj oni 
klopodas kompletigi la restintajn mank- 
ojn en praktika higiena instruado ĉe la 
universitatoj, kiuj ofte laboras science 
sed ne praktike. Kun helpo de kelkaj 
noblaj homoj (ekz. Rockefeiler) L. d. N. 
aranĝas vizitadojn ĉe konataj higienaj 
instalajoj (akvokondukiloj, domkanaloj)

en diversaj fetatoj kaj urboj, en kiuj 
partoprenas diversnaciaj higienistoj. l)e 
tempo al tempo oni aranĝas en diversaj 
urboj kunvenojn pro la sama celo; 
sed estas granda melhelpajo. Oni senu- 
tile perdas tempon pro la traduko el la 
diversaj lingvoj en la kongresan, kiun 
tre ofte ankaü multaj ne komprenas. 
Pro tio la higienistoj lernu E.-on kaj 
uzu ĝin kiel kongreslingvon.

C. C. Tarelli, Laborolicejo de L. 
d. N.-Gen&ve, en sia temo „Unuecigo 
en la laborleĝaro“ pritraktas la motivojn, 
kiuj kondukis al unuecigo. precipe por 
forigi la konkurencon inter la Statoj, 
kiu ekestas el la malegaleco de la labor- 
kondiĉoj diverslandaj. Aliaj motivoj 
estas: La sento de solidareco Ce la la- 
borista klaso diverslanda, la socia kon- 
scienco de aliaj klasoj kaj la homarana 
sento. La preleganto skizis la historion 
de la klopodoj en tiu direkto depost la 
tempo de Robert Owen (1818) ĝis la 
milito, poste la konstitucion de la Int. 
Labor-oficejo, kreita laü la packontrakto 
de Versailles, kaj ĝian historion, komen- 
cante de la kunsido en Washington 1919. 
Li priskribis la ĝeneralajn liniojn de la 
konvencioj, akceptitaj de la konferenco 
kaj poste konfirmitaj, diskutis la kaüzojn 
de la konfirm-prokrasto, precipe flanke 
de la grandaj industriaj ŝtatoj (ekz. Brit- 
lando, Gerraanlando) kaj montras, ke 
malgraü tio granda progreso estas jam 
farita kaj ke la decidoj de la konferenco 
tre influas la leĝfaradon en multaj land
oj. Tio nur estas ebla. ĉar intern, kon- 
cerna institucio ekzistas, la Int. Labor- 
oficejo.

2. a ü g u s t o :
Univ.-prof. d-ro Asada-Xagasaki

(Japanujo) parolis pri la stato de la 
juĝeja medicino en Japanlando. Antau 
•RJ jaroj la juĝeja medicino troviĝis tute 
en la manoj de juĝistoj, kiuj aplikadis 
hinajn leĝojn. Post ĉi tiu epoko, kiun 
la preleganto nomas „malluma“, ekzistis 
„kreanta“ periodo iniciita de Katajama, 
la disĉiplo de prof. Hoflmann en Wien 
kaj de d-roj Okajama kaj Mita, dis- 
ĉiploj de prof. Kratter en Graz. De la
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lastaj japanaj professoroj la preleganto 
meni estis disĉiplo. En Japanujo troviĝas 
nuntempe 6 Atataj kaj 7 privataj medi- 
cinaj fakultatoj. Se la japanaj juĝistoj 
ne scipovas juĝi. en tiaj okazoj ili 
altiras la jurmedicinajn fakulojn. Pro 
tio — precipe en la lastaj 5 jaroj — 
la jurmedicinaj kuracistoj havas sufiĉan 
tempon, okupiĝi pri precizaj sciencaj 
laboroj. — Fine li prezentas tri laborojn 
sciencajn de siaj kunhelpantoj : 1. Pri
la mikroskopa konstruo de la naturlasita 
kaj tranĉadata kap-haro kaj pri ŝanĝiĝoj, 
kiuj en gi estas observataj ĉe anibaŭ 
seksoj dum la evoluado; 2. pri la polvo 
kuSanta sur la vestoj, manpj kaj vizago, 
kiuj ebligas ekz. la konstaton, ke la 
krimulo Aangis sian veston; 3. laboro 
estas t'arita en 5 tute izolaj japanaj 
vilagoj, kiu ebligos venontatempe, kon- 
stati la patrecon daktiloskope. — Fine 
li akcentas, ke nur per E. estas eble 
al la japanaj scienculoj, esti en necesa 
kontakto kun la alia scienca mondo.

La Postkongresoj.
La4. IX. la kongresanoj forlasis Danzig 

kaj prksm. 300 veturis al Warszawa, 
por pilgrimi al la tombo de 1’ majstro. 
Pola registaro lielpis al bona sukceso 
per senpaga vizo kaj alta rabato sur 
fervojo. En la stacidomo ni estis salut- 
ataj de 1’ reprezentanto de 1’ ministro 
por ekstero kaj nia E.-poeto Leo Bel- 
mont. Poste — estis vespere la 21 h — ni 
veturis al niaj loĝejoj.

Vendrede, la f>., soleno ĉe la t o m b o  
de Zainen hof.  Ci tiuj du horoj restos 
neforgeseblaj al ĉiuj ĉeestantoj. Parolis 
ĉe la tombo d-ro Klimecki nome de P 
ministerio por ekstero en bona E., sekvis 
Pvke-Melbourne (Aüstralio) en la nomo 
de la „ Komitato por starigo de la 
monumento“, Warden nome de 1’ XIX. 
(belega florkrono), s-ino Privat inter- 
tempe metas florojn sur la apudan 
tombon de s-ino Zamenhof. La lioro 
nun ekkantas la liimnon. Plue parolis 
nome de urbo Warszawa vicurbestro 
inĝ. Rogowicz, por la hebrea komunumo 
vicprez. Feldstein en antikve - hebrea 
lingvo (umbau trad. Wiesenfeld), Bout-

wood (Anglujo), Steiner (Aŭstrio), Triĉ- 
kov (Bulgarujo), Setälä (Finnlando), 
Krysta (Cehoslovakio), Delanoue (Franc- 
lando), s-ino Bücher (Danujo), s-ino 
Herrnstadt - Oettingen (Germanlando), 
Pino (Hispanujo), Mangada (hisp. regist
aro), d-ro Dreher (hebree kaj E.-lingve), 
Balkanyi (Hungarujo), Canuto (Italujoj, 
Ossaka (Japanujo), Onnen (Nederlando), 
f-ino Ginbert (Skotlando), Drezen (Sovet- 
unio), Friedländer (Sudslavio), Nylen 
(Svedujo), c’-ro Spielmann (Svislando), 
Hamann (Usono), d-ro Bujwid (Pola E.- 
Delegitaro). Fine la elokventa oratoro, 
same freŝe kiel mi aŭdis lin antaü 
15 jaroj en Krakow, Leo Beimont salutas 
la ĉeestantojn nome de tuta Polujo.

Kun la „Espero“ la ceremonio finiĝis 
kaj ni eniris la antaü la tombejo atend- 
antajn, bele dekoritajn tramvagonojn, 
kiuj nin senpage kondukis sur kurba 
vojo tra la bela urbo, por montri al ni 
la vidindajojn, al monumento de Mickie- 
wicz, la glora poeto pola. Tie d-ro 
Privat belege parolis. Poste denove per 
niaj tramvagonoj al komuna tagmango, 
fama restoracio Gastronomia, kiun ni 
sufiĉe malsataj atingis post unuhora rond- 
veturado. La manĝo estis bona, sed tro 
longdaüra (2 horojn).

Je la 17 h. la F e r m a  K u n s i d o  de 
la kongreso en la belega konsilejo de 
la urba konsilantaro. Prez. d-ro Bujwid 
sroponas saluttelegramojn al prez de 
a pola respubliko kaj al ministra prez. 
Pilsudski kaj transdonas la prezidantecon 
al d-ro Privat.

La unua parolas d-ro L e o n o  
Z a m e n h o f  nome de la familio.

La urbestro de Warszawa inĝ. Slo-  
mi n s k i  salutas en la nomo de la urbo 
kaj finas per „Vivu Esperanto“ (trad. 
Lydia Zamenhof).

D-ro P r i v a t  belege parolis pri d-ro 
Zamenhof kaj lia vivo kaj esperas, ke 
„uüca Dzika“ baldaŭ nomiĝu „Zamen- 
hof-a“ (trad. Leo Beimont en polan). 
D-ro Privat pri situacio de UEA. petas 
subtenon „UEA. devas vivi!“

Fine parolas urbestro L i n d h a g e n  
el Stockholm.

Vespere en D o l i n a  S z w a j c a r s k a
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bonega koncerto kun pola muziko kaj 
la E.-himno.

Sabate katolika diservo (11 h) por 
memoro de A n t o n i  Gr a b o ws k i  en 
preĝejo apud Mickiewicz-monumento. 
Poste gvidadoj tra la urbo. Parto for- 
veturis al Bialystock, parto hejmen.

Grandan dankon raeritas la komitato, 
kiu aranĝis la postkongreson, speciale 
ges-roj Essigmann, kiuj senlace ankaŭ 
dum la XIX-a laboris por bona sukceso. 
Tiun ili ankaŭ havis!

Bialystock.
170 personoj veturis al la naskiĝurbo 

de 1' Majstro, por ĉeesti la malkovron de 
rnemortabulo. Post la soleno, kiun ĉe- 
estis preskaŭ la tuta urbo, komuna tag- 
manĝo, poste solena kunsido en salono 
de la Vojevoda Palaco. Prezidis Sapiro 
en ĉeesto de 1’ urba prezidanto kaj 
hebrea komunume6tro. Ba l kany i  de-v

klamis poemon de Kalocsay pri Zamen- 
hof. K r e u z parolis nome de 1CK, poste 
Fe l i x  Z a m e n h o f  kaj vicprezidanto 
de urbo Bialystock. Vespere post ko
muna vespermanĝo balo!

Gratulon al s-ro Sapiro kaj liaj help- 
intoj! _________

Unna Latvia E.-Kongreso okazos 
30. kaj 31. oktobro en Riga.

La austria esp.-istaro salutas la kongreson 
plej köre kaj deziras plenan sukceson.

Esp. ĉe la Wien-a Polico.
Kiel konate portas policistoj en Wien 

sur la maldekstra brustflanko ŝildeton 
kun la surskribo „Esperanto“ kaj la 
verda stelo.

Komence de ĉi tiu monato Esperanto 
estas enkondukita kiel nedeviga fako en 
la horaron de la lernejtaĉmento de 
Wien-a Polico, III. Marokkanerg. 4 kaj 
ĉefinspektoro Steiner estas instalita de 
la polica direkcio kiel instruisto.

Per ĉi tiu ege laüdinda kaj imitinda 
ago de policprezidanto Schober, jam en 
la tuta mondo fame konata ankau pro 
sia subteno de nia movado, la policistoj 
dum sia eduktempo jam ricevis oficiale 
la okazon, lerni Esp.-on kaj post forlaso 
de la lernejo dejori kiel lingvospertaj

esp.-istoj. Centra inspektoro d-ro Losik 
kaj polica konsil. Buchsbaum iniciatis 
la oticialan enkondukon de E. kaj laü 
la klopodoj de la lasta, la ĉefo de la 
lernejtacmento, sin anoncis lernantoj por 
3 kursoj.

Ĉi tiu grava nova sukceso ĉe la Wien-a 
policistaro influu ankau laaliajn oficialajn 
estrarojn, por ke ili imitu la modelan 
ekzernplon de la Wien-a policprezidanto 
kaj ties kunlaborantoj.

Esp. ĉe la Salzburg-a polico.
La Salzburg-aj samideanoj-policistoj 

nun ankaü portas la ŝildeton kun „Esper
anto“ kaj la stelo lau la Wien-a modelo.

Policdirektoro Steinhäusel, favora jam
de longe al E., enkondukis ĝin.

imitu la aliaj!

Esp. ĉe popolkleriga unuiĝo-Wien.
La prezidanto de tiu grava societo lau 

sia intenco jam esprimita ĉe nia landa 
kongreso iniciatis tie Esperanto kurson, 
kiu okazas en la reallernejo, V., Rein- 
prechtsdorferstr. 24. Instalita gvidanto: 
dir. Walter Smital.

Esperanto ĉe „Graz-a Foiro44.
En la ĉijara arango (3.—11. sept.) la 

Esp -Soc. por Stirio, Loka Grupo Graz 
sukcesis instali E.-ekspozon en la ĉefa 
salonego, kojo n-ro LS (6 m kun tri 
vandoj po 2:3 m).

En facile resumebla maniero la ma- 
terialo estis prezentata laü jenaj grupoj : 
„E. la plej malmultekostareklamilo“, „E.- 
gazetaro“, „E. en komerco“, „Infanhelpo 
1920 per E .: 300 stiriaj infanoj al 
Hispanujo“, „E. kaj Radio** kaj precipe 
aktuala „E. servanta al germana rajto“.

La aranĝintoj, niaj Wilibald Kogler 
kaj Rolf Hallamayer, senegoisme la 
tutan tempon dejons tie, konvinkis mult- 
ajn skeptikulojn kaj disdonadis pli ol
10.000 Üugfoliojn.

Rezulto: Granda nombro de kurs- 
anoncoj.

Pro la peraga subteno ni publike 
dankas al la nova direkcio de Graz-a 
Foiro, kiu senpage disponigis al ni la
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kojon kaj pruvis per tio sian ekkonon 
pri la graveco de E. por la raond- 
komerco.

E.-Societo por Stirio, grupo Grraz.
X ic 3>ertreterjcfjaft ber © jp .V e re in e  

Ĉ fterreid)*  jpricflt bcr S eitung  ber (Gramer 
2J?effe tiiermit öffcntticf) itjrcn X a n f  fü r 
bie roerftätic^e U nterftüfjung beŝ (Gramer 
^ e rc in eŭ  au3

DOt SBefriebigung roirb aud) bic (ŝjper- 
an tiften jd ja ft be3 9 luĉlanbe3 au3 obigen 
3eilen  ,yir K enn tn is  nehm en, b aß  nun  
and) bie (G rajer 9J?effe bem s# e ifp ie l ber 
grofieit in te rn a tio n a len  N effen  gefolgt ift.

X e r Üßorfipenbe: S te in e r .

Honorigo de Esperanto
en Linz.

Ciujare jam de jarcentoj okazas en 
Linz t. n. „Volksfest“ (popolfesto), kiu 
daüras du semajnojn kaj konsistas el 
ekspozo kaj multaj aliaj aranĝoj kaj 
amuzoj. (Cijare 3 —18. sept.)

La Supra-Aŭstria E-Delegitaro en 
Linz sukcesis, ricevi de la festestraro 
senpagan kojon en la ekspozejo kaj ili 
bonege uzis tiun, aranĝis belan E -  
ekspozon kaj disdonis raultajn flug- 
foliojn. La sukceso estis kontentiga kaj 
la E.-ekspozo esfcas distingita per unua- 
klasa diplomo. Ciuj gazetoj en Linz 
raportis pri tio kaj kaüzis per tio, ke 
ankaŭ kontruŭulpj de nia movado vizitis 
la ekspozon multnombre.
Supra-Aŭstria E.-societo neütrala, Linz.

X cr L eitung beS SSolfvfefteŝ in £ in ($ 
fagen lu ir hierm it öffentlich unferen beften 
X a n f  fü r bie U ntcrftiipung unferer iöe* 
luegung.

2J?it (Genugtuung haben m ir K enn tn is  
genommen Pon ber V erle ihung  eines © hren- 
biplom S an bie © fperanto  * s2lusfteUung. 
3 3 ir  merbeit niept oerfehlen, bies in unferen 
3 e itu n g en  beS ?luSlanbeS befannt^ugeben.

X er Vorfifcenbe ber V ertretericfjaft ber 
@ fp .V ere ine  Ö fterreicpö: S te in e r .

Dankon al la meritplenaj kaj senlacaj sami 
deanoj en liraz k^j Linz. A. E. D.

Radio-ZUrich nun ankaü enkondukis E.-on. 
Panku al per karto en E .! Grava afero!

Radio-Wien.
„E.-propagando por Austrio“ estas 

la nova titolo de la konstantaj E.-send- 
ajoj, kiuj de nun okazos jaüde je la 
18 45 h ĝis la 19 h.

„Die Frau von heute“ en
Bratislava.

La duan ekskurson, kiun aranĝis „Frau 
von heute“ la 25. sept. per ŝipo al 
Bratislava partpoprenis preskaü 500 
personoj. Ce la elŝipiĝejo akeepto per 
la urbestro kaj multnombro el la loĝ- 
antaro, inter ili la esp.-istoj kun fiago. 
Post vizitado de la urbo kaj bona tagmanĝo 
la VVien-anoj ĉeestis prezentadon en la 
granda urbteatro. Oni prezentis baledon 
„Copelia“ de Delibes; sekvis melodramo 
„La ruĝa ridado“ de Robitschek, esp.- 
igita de Valiĉek, bone kaj lerte ludita 
de Herold Kessik-Bratislava. PosteAED.- 
prezidanto Steiner dankesprimis el la 
loĝio de 1’ urbestro pro la honorigo de 
la esp.-istoj per prezentado de la melo
dramo en Esperanto. Anstatauante la 
urbestron dankis urba kons. d-ro Sipos 
al la antaüparolinto certigante subtenon 
al E. flanke de la urbestraro. Fine oni 
ludis la baledon „De Fabelo al fabelo“, 
kiun la komponisto Nedbal persone 
direktis. Je la 9 h vespere la Wien- 
anoj estis ree en Wien tre kontentaj 
pri la bela ekskurso kaj dankaj al la 
komitato pri la bona aranĝo, al kies 
plena sukceso R. M. Frey plejmulte 
kunhelpis.

Amerika Asocio por Internacia 
Helplingvo. (1. A. L. A.)

S-ino Alice V. Morris, honora sekre- 
tariino de IALA kaj prezidantino de 
ties komitato por kunlabora servo kaj 
esploro, donas al ni en sia raporto, 
donacita en Danzig al la gekongresanoj 
— 11 paĝa broŝuro — rigardon en la 
agadon de IALA, celanta la starigon de 
unu helplingvo, instruota en edukaj kaj 
instruaj institutoj en ĉiu lando.

Interkonsente laborante kun prof. d-ro 
Bovet IALA opinias nuntempe E-on la
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plej praktika ellahelplingvoj por eksperi- 
mentaj kursoj al junuloj, 8—18 jaraj. 

Dankon al s-ino Morris pro ŝiaj klopo-
doj pri enkonduko de Esperanto.

La raporto estas bavebla Ce Int. Auxiliary 
Language Association, 525 West 120 th str.. 
New York.

La nova ĉefdelegito de U. E. A.
por la teritorio Aüstrio estas E. G. 
ßernfeld, Wien, II., Czerninpl. 5/14.

(lerlands B eiträge zur Geophysik. Land 
XVII, Heft 2. 1927. enhavas recenzon en ger- 
mana lingvo pn  la verko de W. Oishi „Ra
porto de la Aerologia Observatorio Tateno 
apud Tutiura, Japanujo“ el la plumo de kortega 
konsilanto d-ro d-ro Richard Schumann, prof 
en la Teknika Altlernejo-Wien. La supre cititaj 
kontribuaĵoj jam de du jaroj dediCis po kelkaj 
paĝoj al Esperanto. Tre grava afero, se om 
pnpensas la valoron de ĉi tiu eldonajo. Sed, 
kiel tre of'te en E -rondoj, ne sufiĉe multaj 
personoj pripensis, ke tia aperajo nepre estu 
subtenota per abono, por ke ĝi ne malaperu. 
Mendu Ce Gerlands Nachrichten, Wien VI , 
Mariahilferstr. 91.

Gvidlibreto por Japanlando. Eldonitn de 
.lapana ministrejo de siat-fervojoj Tokio. 1927. 
102 pĝ., 37 ilustrajoj, 9 landkartoj.

La unua tervojministrejo, kiu eldonis tiajn 
gvidlibrojn, estis la iama imperiestra afistria. 
Jam antaü la milito aperis sur bela papero 
kaj en belaj kovriloj „Pejzaĝj en Aüstrio“, 
118 pĝ., 90 fotografajoj; -Vojoj por vojaĝoj 
en Aüstrio“, 64 pĝ , 60 fotog. kaj .La novaj 
fervojoj tra  Austriuj Alpoj“, 7* pĝ.. 64 fotog. 
Nun ankaü la Japana ministrejo eldonis vere 
belan, eksterordinare interesan libron, kiu 
donas ĉiujn al vizitonto necesajn informojn 
sed certe ege interesos la aliajn. kiuj ne povas 
perme8i al si la luksan vojaĝon al tiel mal- 
proksima lando. Ni danku al la ministrejo. 
ke ĝi ekkoninte la propagandvaloron de Esp. 
eldonis Ci tiun libron kaj gratulas al Japana 
E -Instituto, kiu tradukis ĝin, al Ci tiu sukceso.

Steiner.
Kuracistoj, farmaeiistnj, medicinstndentoj

Cu vi scias, ke ekzistas Tutmonda E.-Kurac- 
ista Asocio kun propra bonega jurnalo ? Skribu 
pro provnumero al red. d-ro Briquet. Lille, 
Francujo, 31, rue de la BassCe kaj aliĝu!

Grand» vortaro! Piena Japana E.-vortaro 
de T. Chif estas eldonita de Japana E.-Asocio. 
La vortaro estas 1709 paĝa kaj enhavas pli 
ol 65.000 vortojn.

(Laü „Esperanto en Nipponlando“.)

Das Lustspiel „Die Logenbrüder“ 
wird Sonntag, den 16. d. AI.. 3 h, im Josefs- 
saal, VIII., Josefsg. 12. zugunsten des AKLE- 
S*-kretariates. in deutscher Sprache aufgeführt. 
Karten 50 g bis 2 S.

AKLE. b ittet um zahlreichen Besuch.

Deficito ile la XV Ia .
En K. R.-kunsido en Danzig AED. prenis 

sur sin la respondecon pri la korekta kaj ĝusta 
uzo de la donacitaj sumoj. Sekve ĝi kooiisiis 
siajn membrojn, s roin Klein kaj Werner, 
kontroli la ĝisnunan kasraporton kaj daürigi 
Ci tiun laboron ĝis forigo de la deficito. La 
dua bilanco, kontrolita de 9-roj Oech, Hoschek 
kaj Szekely, estis dissendita komence de 1926 
kaj montris la Auldsumon da au. 8 . 13 273 05
„Novaj aktivoj“ lau dua bilanco 

ne realiĝis pro nepago. tial
altiĝas je  . . . . . . .  „ 1.02940

sumo . S. 14.802-45
Novaj donacoj:
Kolekto dum XIX. Ŝ 527 55
Venditaj kuponoj

en Aüstrio . . „ 380 --
Donacoj . . . . , 187-32 „ 1.094-87
Nuna deficito 15. IX. 27. . . au. Ŝ. 13.207 58

Bilanco:
pasivoj aktivoj

Hollinek . . . Ŝ. 8 020 —
Manyas . . . . , 240 —
LKK -acoj . . . „ 5.427-35
Kasa saldo . . ....................  Ŝ. 479-77
Deficito . . .

au. Ŝ. 13.687-35 au. 8 . 13.687-35
La kontrolantoj : A. Klein, E. Werner.

Por Afistria E.-Delegitaro: 
Steiner, p rez.; Bernfeld. ĝen. sek.

Gefajo manbas. Aviadisto al sin kolego: 
„Kiani vi bonAance estos fluginta trans la 
oceanon «1 Paris, oni solene akceptos vin kaj 
laŭvice ĉirkaŭbrakos kaj kisos vin prezidanto 
Doumergue, Cefministro PoincarC, amerika
ambasadoro Herrick, maiAalo F o c h ------—

La dua aviadisto: „Diru do, umiko, Cu en 
Paris ne ekzistas virinoj ?‘

(Esp.-igis Peter-Bisamberg.)
Anekdoto: Sinjoro renkontas sur strato 

blindan almozulon kaj demandas lin, kiom da 
tempo li jam estas blinda. „Ho, siojoro," la 
blindulo respondig, „mi jam estis blinda, kiam 
mi ekvidis la lumon de la mondo.“

(Trad. Miindl-Wielersdorf.)

flnjjcrorbcntlittjc SBerfammlung
ber ©perantiften aus SEBien unb Umgebung jur 
Sefprecfiung mid)iiget Organtfationsfragen. 
im Wagiftr. tüejirföamt, 2Bien, IV., Scbäfjrrg. 8, 
am 22. Cftober, 7 Ubt ateubs. fonimc!

$1 *0 $ tft in $*ot>en bet $i*icn ©efonbetr*
Xer näcfcftjä&rtge ©perantofongrefe unb baS fpricb- 
roörtbebe „tülücf Don $3aöen". „Unb roo ift biefe# 
@lncf ju finben?" 9Iur burd) ein ÄlafjenloS au4 
ber ©efd)<MtSftetle 3 . v.lJiofopp, AJoSoerianb, 33nben 

bei SBten. Siefje beiliegenben ^rojpeft.
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AŬSTRIA ESPERANTO- 
DELEGITARO

Bisambei-jc bei W ie n  248.

A. E. I). - estrarkunsidoj okazis la 2. kaj 
27. sept.

E. I). W.-kunsido okazis la 8 . okt. Nova 
estraro: Zimmermann-prez., Werner-sekr.. Hof
rat KleCka-kas.

Ŝtata ekzameno!
Sinanoncoj estu sendotaj al la di- 

rektoro de la ekzamenkomisiono, Wien, 
I., Bur^ring 9, ĉarubro 53 ĝis 22. okt. 
La skribaj ekzamenoj komencos la 7. nov., 
je la 8 h.. en Bundeslehrerinnenbildungs
anstalt, Wien, I., Hegelg. 14.

Bisam berg: La 29. sept. parolis Cefinspekt. 
Steiner kaj la 3. okt. komencis tie kurso. 
Gvid. Schulrat H. Peter.

Eggenburg b. G raz: Parolis d-to Friedl 
al la lernantinoj en la monnhinejo kaj anoncis 
sin 25 infanoj al kurso, kiun gvidos fratino
M. Amanda.

Graz: E. Soc. p Stirio aranĝis la 8 . okt. 
familiun festkunvenon, pri kiu ni raportos. 
Vidu ankaü la artikolon pri la granda sukceso 
Ce Graz-a loiro kaj skribu en E. dankkarton 
al la lasta

K orneuburg: La 26 sept. parolis s-ro Smital 
en r Volksbildungsverein“. Kurso komencas la
13. okt. (Dro A ltrichter) La 6 . okt. komencis 
kurso en la knabina- (34 ptp.) kaj la 8 . en la 
knaba lernejqi (25 ptp.). Ambau kursojn gvidas 
Cefinspekt. Steiner. Lernejinsp Reg.-KatSchatzl 
estu dankata pro siaj koncernaj klopodoj.

K rem s: Du kursoj (f-inoj Prokopp kaj 
Lustig). Gen. kunsido la 14. okt.

Linz: Pri la grava sukceso en „Volksfest“ 
vidu apartan artikolon.

Salzburg: Vidu sciigon pri sukceso Ce la 
polico.

S tain inersdorf: Kurso en burĝlernejo
(45 ptp.) gvid. fakinstruisto Schneider.

W ien: En 24 klasoj estas nun instruata E. 
kiel nedeviga fako. Ni raportos pri la detaloj 
en la nov. niimero. Danubio: Dum la somero 
vizitis la grupon multaj samideanoj el diversaj 
landoj. E.-Org. de Oflc-havantoj: Lumbild-
parolado la 19. o k t , je  la 7 h en la festsalonego 
de la magistrata domo 4. Schäflerg. 3; K at. 
Unio E .: La 25. sept. estis bone vizitata 
diservo kun prediko de prez. p ro Nedwid; 
ptgm. en Steindlg. 6 okazis kunveno por festi 
St Hildegard-on. la patrinon de la kat. esp.- 
istoj, en kiu p-ro Nedwid faris edifan paroladon. 
F-inoj Tomaschek kaj Bayer plibeligis la 
aranĝon per bona deklamadoj. Kurso Ce kat. 
popolunio, 8 . Piaristeng. 43. kiel preparo al 
ŝtata ekzameno (gvid. Smital).

Rimarkindaj Presa.joj.

Tagblatt-Bibliothek-Wien:
„Humoro de P mondo“ de d-ro Pfeffer, 

n-roj 541/2. Prezo 80 g.
Prava estas la opinio de 1' autoro, ke amuz- 

ante la lernanto rapide progresas en la sei- 
povo de fremda lingvo. Sed la tre varia en- 
havo de 1’ libreto kontentigas ankaü la leg- 
antojn, kiuj ne serĉas ekzercilon. Ĝi alportan 
por Ciu ion interesan kaj certe plenumos la 
deziron de 1’ verkinto, ke ĝi estiĝu instigilo 
en la ekzerevesperoj de niaj grupoj. La tre 
rekomendinda libreto dezirigas, ke baldaii 
sekvu alia.j en la E.-serio de Tagblatt-biblioteko.

D-ro Altrichter-Korneuburg.
Hirt & Sohn-Leipzig:

Australio. lando kaj popolo, originale verk- 
i t ade  A. D e l s u d o  kaj L a u r i  L a i h o ;  1927; 
21*5:14 5 cm; 93 p ĝ , 31 tutpaĝaj fotokliŝaj 
ilustrojoj kaj 1 praktike elfaldebla geografia 
karto; bind.; prezo: Ŝ 1 1 .—.

Lu plej bona E.-eldonejo prezentas sian plej 
novan, plej elegantan, kaj eble plej interesan 
E -libron! Se tiu Ci oranĝoruĝa fanfaro ne 
vekas la esperantistaron el ĝta hieraŭeco, 
Ciu ponado proama estas perdata nur. De la 
du autoroj unu estas Finno, la alia enlandano. 
Impresoj de neŭtrala observanto do kuniĝis 
en la verko kun aütentikaj scioj. D-ro J. 
Dietterle kaj Bernhard Kötz pri lingvoteknik- 
ajoj zorgis. Do la certe interesa temo 
estas traktita tiom perfekte, ke nenio restas 
dezirinda ol, ke la verko modela estu dis- 
vastigata (precipe inter geinstruistoj!) kaj 
propagande diskonigata, por ke ĝin baldaŭ 
sekvu amase similaj. Tio certe okazos, Car ĝi 
rekomendas sin mem, ne — ĝi entuziasmigas 
cerbon modernan, flamigas koron, kiu nur iom 
amas nian belan teron kaj la sunon eternan 
super ĝi. Enkonduku tiajn librojn en Ciujn 
mezlernejojn kaj la generacio de morgaü estos 
konforma al la bezonoj de 1’ tempo moderna. 
En nia literaturo la tirmo Hirt me’is mejlo- 
ŝtonon per la verko: Komenciĝis la epoko 
praktike entnografio. W alter S mi t a l - Wi e n .

E.-Lelir-u. Lesebücher: E.-Wörterbücher.
Du broŝuroj po 16 pĝ. enbavantaj recenzojn 
pri la eldonajoj de la firmo.

„Was der Gebildete Uber E. wissen mnCa,
8 pĝ. flugfolio kun gramatiko kaj vortareto.
Kud. Mosse-Berlin:

La kapitanfilino. Romano de A. S. Puŝkin. 
El la rusa trad. M. Ŝidlovskaja. N-oj 15-17. 
P rezo: Rm. 160

La eldonajoj de Mosse evidente pliriCigas 
nian literaturon per bonegaj libroj. Jen ankaü 
la romano de l’famekonata rusa poeto Puŝkin 
aliĝas al la serio de distinge elektitaj verkoj 
de Bibi. Tutm. Leo Tolstoj nomis di tiun 
historian romanon, skribitan en formo de
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raemuaro, , 1a plej alta pinto de la tuta verk- 
aro de Puŝkin*. Gi pritraktas epizodon el la 
rusa historio, koncernanta la ribelon de Pu- 
gaeov en la gubernio apud Volgo, en la 18-a 
jarcento. „Gardu nin Dio. vidi rusan ribelon. 
sensencan kaj senindulgan!“ diras la aütoro. 
Tian ribelon do li rakontas. Kun vera, kvazau 
plaatika arto li prezentas en ĝi kun admir- 
inda klareco kaj per simplaj vortoj la histon- 
ajn okazintajojn, morojn. karakterojn kaj ku- 
timojn de rusaj homoj el la tiama tempo. 
Kvazau en bildo la tu ta epoko reviviĝas antaü 
la okuloj de la leganto. La travivojoj dejuna 
Petro AndreiC, lia arno al la bonkorn .Maria 
Ivanowna, pro kiu la junulo oferas Bian liber- 
econ kaj estas en danĝero riski eĉ sian vivon, 
estas la ĉefa ago de la romano. Maljuna serv- 
isto prezentas al ni klasikan kaj efektive 
kortuŝan modelon de humilega fideleco al sia 
sinjoro. La perlekta tradukintino estas en nia 
literaturo jam bone konata. Ankaŭ ĉi tiun 
verkon ŝi bonege tradukis kaj prezentis al ni 
flue legeblan stilon. Nur iom tre ofte ne- 
necese uzata prepozicio „je“ ne estas tute 
plaĉa. D-ro Sös.

Esperanto-Katalogo, julio 1927.
„Esperantista Yoco“, Jaslo (Pollando):

Nadina K o lo rra t: Teorio pri evolucio de 
kono. Prezo sv. fr. —.50.

Tiu en 1909 aperinta verko estas nun 
vendata de la nomita eldonejo. La interesa 
kaj bonstila verketo pritraktas la socialan 
rolon de religio kaj de plastikaj artoj. la 
socialan rolon de la scienco kaj la socialan 
rolon de la industrio. H. Sirk.
A. Paolet, S. Ylto al Tagliam ento:

,.T ra la Franciskana urbo Assisi4* de
Stefano de Carolis 0. F M. Prezo Lir. 2.—.

llustr. gvidlibreto. zorgeme ordigita. donas 
priskribon pri la grandioza baziliko de S. Fran- 
cisko, la Franziskana monahejo, Chiesa-Nuova, 
kie la sanktulo naskiĝis, kaj preĝejeto 
Porziumcola, kie li mortis.

Jam delonge Assisi estas la celo de la pil- 
grimuloj kaj por tiuj la libreto nepre estas 
rekomendinda D-ino Flasch-Wien.

Sennacieca Asocio T utm .-Paris.
„Stato kaj Kevolucio“ de N. Lenin (Y. Ul- 

janow), 150 pĝ. 1926. Prezo Rm. 1 .— kun 
sendkostoj.

Per subtitolo „Marksisma instruo pri la 
ŝtato kaj taskoj de l’proletaro en revolucio“ 
Lenin mem diiinas la celon de ei tiu libro, 
kiun li verkis en augusto kaj septembro 1917. 
Li en ĝi almilitas la „fluon de socialsovinismo 
regantan en la oficialaj socialistaj partioj de 
l’tuta mondo“ kaj precipe li sin turnas kontraü 
Kautsky. kiu lau Lenin kripligis la veran 
instruon de Marx. Lenin per ĉi tiu libro antaü 
ĉio celas „restarigi la veran instruon de Marx 
kaj Engels“. Tre ofte oni trova9 citajojn el la 
fame konata verko de Fr. Engels „Origino de

l’familio. de l’privata posedajo kaj de Fätato*. 
Tiujn citajon Lenin prenis el la germana 
originalo kaj tradukis ihn rusen. La traduk- 
into G. Demidjuk esp.-igis ilin kaj sajnas, ke 
la maltacileco devenas ankaii el tio, ke ili 
estis dufoje tradukatnj. La aütoro turnas sin 
ne kontraü la burĝaj partioj, sed kontraü la 
socialdemokratoj. Kiu volas ekkoni la radik- 
ojn de intertrata militado en la laborista’o, 
tiu legu ei tiun librou! It. Hein-Hobenau.
Sudslava Esperanto-Servo, Z agreb :

Aleksandro Drozdov: „Kruoumo“. El rusa
91 0k

lingvo trad. N. Hohlov. Prezo S —.65.
Pri la tradukota materialo el nacilingva 

literaturo oni lastatempe multe diskutadis kaj 
polemikis. La opinioj kaj la personaj deziroj 
dirilate estas tre malsamaj. luj rekomendas 
nur klasikajojn, aliaj preferas modernajn verk- 
ojn. eble por ne montriĝi malprogresemaj. 
Certagrade ili pravas eiuj, premise. ke la 
elektita originalo estas altvalora kaj la tra- 
duko konforme senriproea.

Per la brosureto „Krucumo* samideano 
Hohlov prezentas al ni ekstreme modernan 
rusan verkiston. kiu uzas lingvon propre 
originalan, preskau tute individuan. kies ka- 
rakterizajn nuancojn la tradukinto klopodis 
redoni plejeble tidele per Esperanto. Jen eks- 
perimento iom danĝera, kian povas riski 
tradukanto lerta kaj lingvosperta. kia estas 
Hohlov. Sed eĉ al tia povas facile okazi kelkiu 
lingva akcidenteto, kion pruvas ĉi tiu certe 
bonega kaj nepre. ankaii laiienhava. tre in
teresa laboro. Oni evitu la senelektan kaj 
arbitran enkondukon de neologismoj, ĉar ili 
ofte malklarigas la sencon kaj konfuzas la 
legantaron. Mi ekzemple mem ne komprenas 
kelkajn vortojn kaj de kelkaj aliaj mi nur 
konjektus la signifon. Tarnen mi konsideras 
kaj rekomendas ĉi tiun verkon kiel gravan kaj 
altvaloran pliiiĉigon de nia literaturo.

Fr. Zwach-Wien
A lia j:

Ja rlib ro  de la Lingva Komitato kaj de ĝia 
Akademio, 1927, prezo 2 fr. fr., enhavas la 
regularon kaj la liston de la L. K. anoj kaj 
aldonon „Pri landnomoj“.

Prediko. okaze de XIX. E. Kongreso farita 
en la preĝejo de Sankta Marien en Danzig, 
estas bele presita sur 8 paĝoj. Mendebla de 
la predikinto pastro Bernh. Loescbe, Leipzig, 
Mozartstraße 8 . Prezo Hm. —‘öO.

Kaporto de la aerologia obserratorio  de 
Tateno. N-ro 1 , 1926, 213 pĝ., 30:22 5 cm, 
kun 10 tabuloj (geografia karto, situ- kaj 
konstruplanoj, kliŝojj kaj tabelo pri preBeraroj. 
Prezo ne montrita. — Por la grandu publiko 
leganta tiu <5i verko ne estas destinita, ĉar ĝi 
traktas ne generale interesan pure sciencan 
aferon. Tarnen ĝia apero estas notinda kiel 
grava fakto lau propagandista vidpunkto: Gi 
pruvas, ke japanaj sciencistoj vidas en E. 
fidindan mterkomprenigilon tutmondan. Ou
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alie iii eldonus tian verkon en E. ? — Be- 
daürinde tiu unua provo ne tute sukcesis: La 
unua konstato de por E. varbota iakulo estis, 
ke li ne povas kalkuli lau tioj tabeloj. dar li 
ne liavas nsistenton por korekti 185 cifererarojn. 
(!Sur unu sola pnĝo estas eĉ 13!) Eŭropaj 
scienristoj estas kutimitaj al pli zorga komp- 
ilo de sciencaj helpiloj. La multaj eraroj en la 
tekstoj ne tiorn genas iom Bpertan E -iston. 
Tarnen ni danke rekonu la kuraĝan faron de 
niuj orientlandoj s-anoj. Pri ph tauga sek- 
vonta volumo ni senrezerve ĝojegos!

W alter Smital-Wien.
konteren Junu laro . Organo de „Komercifita 

E-ista Junulara Unuiĝo“, ciklostilita, 4 paĝa. 
Provnumeroj de Maller. Wien, XVII., Haupt
straße 58.

Verda kruco. verkfolioj de Esp.-tabakkon- 
traiiula asocio, jus aperis. Informojn de la 
asocio, Wien, I., Judenplatz 2.

XIV. kongreso de ka ta luna  E.-Federaeio
6 .-7 . junio en Söller (Mallorca) eldonis belan 
kongreslibron kun aro da bildoj.

„Nova okonomia politiko", monata revuo 
pri monsistemoj, ekonomiaj kaj kulturaj aferoj, 
eld. A. Meissner, Frankenthal, Germanujo, 
jarnbono Ŝ 8 50.

Pri  Lauduomoj. Kokusaigo-Kenkiu-Ŝa, KK. 
Serio, Vo. III. No. 1 La vigla eldonejo faris 
propran eldonon )nü la libreto de Akademio 
precipe por Japanoj.

BES-a adresaro (6 eld.) jus aperis Tiu ĉi 
46 poŝlibreto enhavas 500 adresojn de esp.- 
istoj el öiuj partoj de la raondo kaj eblisras 
per tio interŝanĝon ktp ; havebla de nia red. 
po Ŝ P — afrankite

kntalogoj pri E.-libroj: 8ste Espernnto- 
Catulogus de Centrale Esp.-ßoekhandel. S-Gra- 
venhage, Bankustraat 2 a.

Esp -Katulogo n-ro 10 de Sudgermana Esp.- 
Eld. Oskar Ziegler, Deisenhofen bei München.

Wiesbaden, Germanlando. Beleta gvid- 
libreto, 20 paga, luksa papero, belaj bildoj, 
agrubla poŝformato; jus la ĝusta eldonajo por 
la dezirata celo. Mendu de Urba oticejo por 
trafiko.

Padova. Gvidfolio, 6 paga kun 4 bildoj, 
eld de Nacia Estado por Turismo sub aü-
Bpicioj de UEA.

El Esperanto. Propaganda brosuro en nacia 
lingvo eld. de Sociedad Cubana Para la Pro- 
pagacion de 1’ .Esperanto“, Apartado 1324, 
Habana, Cuba. Ameriko.

E s p e r a n t o - M o n d o
S a l l s t r .  I Ĵ 4 .  H a n n o v e r .  O e r a i .

Internacia monata revuo por literaturo, 
tekniko kaj sciencoj. Ciu numero 82 paĝa 
kaj 4 paĝa kovrilo. Jarabono: 1 u. s. a 
Dol., 4.— germ. Mk, 5 — sv. fr.; Bes mo-

n&toj: la duonon.
Mendu senpagan «pecimenan numeron

Solvo de la enigmo.
Maro (aro da m =  m-aro).

■ M I H I  I III I lilil l 11 H i l l  IlKfltUltfllll 111I II II I 1111I II 11IIII I I I H

:  G eg rü n d et 1^ 6 3  TernsprecQ er 3 8 -5 -4 0  E

|  JViodtnoarenhausj
i J l. JC crzm ansky \

Wien VII.
TtlariaQitferstraße 26 Stiftgasse 1 — 7 z

t I
II

\ Größte TtusmaQf: =
= Seidenstoffe, Samte, Woffstoffe =
E Wascf)Stoffe, Zeppid)e, Vorgänge  =

E S tets neue TUoöeffe: \
z Weiber , TUäntef für D a m e n  und  E
E Kinder, Wirkwaren, W ä s c Q e  E

E Sämtficfje flufputj- Tirtikef E

11 n  111 111  n n  11111 n  11 i m  1111111111111111  mini nn  1 1 Z

Tre produktpova
Fortepian-konstrukciejo

Anton Pappenberger
tond. 1912 Korneuburg t«i. n-o 48 

fabriko kaj montrejo:
H o v e n g a s s e  4

Specialfabrikaĵoj laü propraj modeloj 
por fortepianoj kaj pianoj.

Plej moderna konstrukeiado kun fand- 
fera resonilportilo, krucitaj kordoj, 
kupraj baskordoj, moderigilo, agrafoj. 

Atentu revendistoj!
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Das erste bodenständige Lehrbuch!
STAATLICH APPROBIERT!
Mit Erlaß des Bundesministeriums für Unterricht vom 6 . August 1927. ZI. 17.862 

zum U nterricbt8gebrauch an Mittelschulen aller Art allgemein zugelassen.
Mit Erlaß des Bundesministeriums für Unterricht vom 16. Juli 1927, ZI. 17.718 zum

Unterrichtsgebrauch an Hauptschulen allgemein zugelassen.

Esperanto  
Lehr- und Lesebuch

für österreichische Hauptschulen und für die unteren Klassen der Mittelschulen
von

Prof. Dr. Anton Casari
und

Fachlehrer Franz Scheibenreiter.
Teil I: Unterstufe.

M it 15 B ildern  von
Ernst Kutzer

2 farbigen und 2 schwarzen Anschauungsbildern und 1 Orientierungs
plan von Wien.

G4 Seiten. Steif kartoniert.
Preis: S 2-50

Für Lehrpersonen und Kursleiter wurde ein eigenes Begleitwort verfaßt, das auf
Verlangen kostenlos mitgeliefert wird.

Ferdinand Hirt & Sohn, Verlag / Leipzig
Alleinauslieferung durch: Buchhandlung R. Foltanek,

Wien, I., Ballgasse 6

Kie oni renkontas E.-istojn?
Graz.

Esp. Verein für Steiermark, Geschäftsstelle 
(oficejo) Radetzkystr. 6 /III, Vereinsheim 
(kunvenejo) „Pastete“, Sporgasse 28, Do IĴ) 
2 0 -2 3  h.

Innsbruck.
Arbeiter-Esp.-Klub (Laborista klubo), Südtiroler 

Platz. Hotel Sonne. Do (ĵ) 2 0 — 22 h.
Esperanto-Klub, Gasthof „Goldener Greif“, bei 

der Triumphpforte. Mi (me) 2 0 — 22 h.
Wien.

Katolika Unuiĝo Esperantista en Wien, I., 
Freyung 6 (Pf'arrkanzlei), Mi (me) 17 — 19 h.

I. Wiener Esp.-Verein, I., Scbellingga9se 7, 
Schellingbof, Fr. (v) 19-30 h.

A ŭstria Pacifista Esp.-Societo, III., Hensler- 
gasse 3, Hochparterre; Do (Ĵ), 19—21 h.

Esp.-Verein der städt. Angestellten Wiens,
IV., Schäffergasse 8, Di (m) 17 -1 9  h.

„Konkordo“, V., Margareten platz 4 (Terrassen-
cafĉ), Do (Ĵ) 19 -2 2  h.

Esp. laboristaro kristana de Aŭstrio, VI., 
Gumpendorferstraße 39, Do (ĵ); XII., Tivoli
gasse 88, Mo (1); XV., Beingasse 2 2 , Mi 
(me); XVI., Rückertgasse 9, F (v) jela 19a.

Viena Akademia Unuiĝo Esp., VII., Neubau
gasse 25. Caf£ Elsahof, Mo (1) 19—22 h.

Esp.-societo, „Danubio“, Vll., Neubaugasse 26, 
Cafŝ Elsahof, Mo (1) 19—23 h.

Esperanto Bücherstelle d. Freien Esp. Arbeits
gemeinschaft, VII., Lerchenfelderstr. 23; 
Auskünfte (informoj): Täglich 18—19 80 h.

Esp.-Bildungsverein „Supren“, VII., Kaiser
straße 121, Cafö. Fr (v) 18-21 h.

Bohema Klubo Esperantista. XV., Turnerg. 9, 
I. et., Narodni dum, Mi (me) 20 h.

Esp.-societo „ Fideleco*, Währinger Bürger- 
cafö, XVIII., Staudg. 1 , Di (m) 16-1 9  h.

Esp.-soc. „Kulturo“, XVIII., Kreuzgasse 34, 
Cafĉ Hildebrand, Do (3) 19*30 h.



Paĝo 120 A ŭ s t r i a  E s p e r a n t i s t o
V. b. b.

N-o 10

E S P E R A N T O - L I T E R A T U R O
B e o D t m t D ii ,  P a u l .  T r a  l a  M o n d o . Jnternaeia  

L egolfbro. I P o  r k o m e n c a n t o j .  3 a  eld . 96
p a g o j. 1926. 8  2*50
II. P o r  p r o g r e s i n t o j .  Kuu aldono de 4 kom - 
pouajoj. 141 pa£oj. 1922. 8 . 3*75

— Internaola K antaro. 64 popolkantoj el 26
landoj. Kun 3 fainaj k ou certario i. T ekataro. 8  1 *-—

------- M uzika eldono . BroAurita 8  3 40
---- -----------Bindita s 5 io
D U tter le , Prof. Dr. Joh. La V endreda Klubo

11 (livcrHaj org in a la j a r tik o lo j. 1921. 115 paftoj.
8  4*10

F orge, Jean. A blsm oj. R om ano o r ig in a le  vcrk ita . 
1923 150 pnfcoj. BroAurita 8  5 10. B in d ita  8  7*«6

— S a lteg o  trans JarmlloJ. R om ano o r ig in a le
verkita . 192 paftoj. 1924. B in d ita  8  0*60

Luyken, H . A. Stranga heredajo. Rom ano  
o r ig in a le  verkita. 1922 320 pa&oj. BroAurita 8  9*86 

-------  -------  H indita 8  12*—
— P roX A tar. Rom ano el la antik  va B abela  h istor io .

1924. 304 paftoj. B in d ita  8  12 —
P rivat. Edmond H istorio  de la  lln g v o  E sp er

anto. D even o  kaj kom eneo 1887—1900. 2 a eldono  
1923. 74 paftoj. K artonita 8  2*70

— V ivo  de Z am enhof Kun portreto de d -ro L. 
L. Z am enhof. 1923 109 paftoj. K arton ita  R 4 26

-------  -------  B in d ita  8  6*—
W a g o a l ls .  M abel. Palaoo de Pan#*»™. R akonto  

pri M adam e la Pom padour. T rad u k is el la an a la  
or ig in a lo  de Edw . 8 . P aysen . L uksa to lb ind ajo

8  10.—

INTERNACIA MQNDLITERATURO
V ol. 1. G oeth e. H erm ano kaj D oroteo . (K üster- 

Jßietterle.)
V ol. 2. N le m o j e w s k i  1/Cgendoj. (K ühl.)
V ol. 3. T u r g e n e w  E lek tita j N o v e lo j. (M erin .) 
V ol. 4. R a a b e .  I^a n igra  ga lero . (W icke.)
V ol. 6. H ildebrand. E l la Cam era obscura. (M tes.) 
V ol. 6. Irv in g . El la 8 k iz lib ro . (E lvin .)
V o l. 7. C h a m ls a o . La m irin d a  h is to r io  de P etro  

S e lilem ih l. {W üster.)
V ol. 8. S t a m a t o v  N untem p^j rakonto}.(Krestanoff.) 
Vol 9. S a lo m  A le h e m  P e r e o .  H ebreaj ra k on to ). 

(M utn ik .)
V ol. 10. P u A k in . T ri n ove lo j. (F iŝer.)
V ol. 11—12. A r lA im a . D ek la ra c io . (Tooguu.)
V ol. 18. P o e .  8es n o v e lo j. (M ilward  )
Vol .  14. B a lz a o .  La tirm ao de la  k a to , k iu  pi lk-  

ludas. (benoit.)
V ol. 16. D oroA ev itf. O rientaj f&beloj. (Hohloc.)
V ol. 16. S l e n k le w lo z .  N o v e lo j. (Zam enhof.)
V ol. 17. S tfin d b erg , A u g u st. In su lo  de felifculoj.

( 0. Frode.)
V ol. 18. B e r t r a n a ,  P r u d e n c i  Barbaraj poeziajoj. 

J o sa fa t. (J . G. Casas.)
V ol. 19. S lm u n o v iO , D ln k o .  A no de l r in g lu d o .

( / ’. J a n j i b . )
V ol. 20. E o k h o u d , G e o r g e s .  B ervokapabla . M ar

cus T yb ou t. (L. Utrgiere ) en preparo.
La k o lek to  estas d aü rigata .

Prezo po vo l. 8  2*70; po 5 vo l. lau e lek to  8  10 20.
Prezo de duobla vo lu m o S 4 25.

F e r d i n a n d  H i r t  in S o h n ,  E s p e ra n to -  F ako , L e ip z ig , Salouionstr. 1T>
Deponejo kaj Ekspedejo por Aüstrio kaj Hungarlando:

R u d o l f  F o l t a n e k .  W i e n ,  I . ,  B a 1 1 g a s s e N r .  6*L
proksim e 6e S tep b an sp la tz

Verlag Paul Knepler (W a llish a u sse r’ sche Buchhandlung) W ien I
Lichtensteg 1.

Soeben erschien die neue Bearbeitung von

Vollständiger Lehrgang der intern. Hilfssprache

J E
von «Jul. G l ü c k  und l) r .  E dm und S 6 s
Ü l . — 3 0 .  T a u s e n d  P r e i s  S  1  T O  ( M  1*— >
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Esperanto-Deutsche Spruch-Bibliothek von Dr. E. Pfeffer ausgewählte Esp.-
Lektüre f. Anfänger u. Kurse.....................................................................S — 60

Bonseis, Solandro................................. ...................... ; . ... .........................„ T50
Koudenhove Kalergi, Paneüropa Manifesto.............................  ...................... „ — 60
Esperanto-Schlüssel...................................................................................  „ —30
Esperantokarten (Wiener A nsichten)......................................................................  —‘20
Sämtliche auf dem Gebiete der Esperanto-Literatur erschienenen BUelier stets lagernd.

Katalog auf Wunsch gratis.

Posedanto, admimstranto, eldonanto kaj respondeca redaktoro Hugo Steiner, Bisamberg 248. 
Presejo: Gesellschafts-Buchdruckerei Brüder Hollinek, Wien III, Steingasse 25.


